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Dôvodová správa: 

„Rekonštrukcia, modernizácia a zníženie energetickej náročnosti budovy 
Zdravotného strediska vrátane prístrojového a IKT vybavenia v obci 

Markušovce“ 

Obec Markušovce sa na základe vypísanej výzvy Ministerstva zdravotnícka zapojila do vyššie 
uvedeného projektu s cieľom rekonštrukcie a obnovy Zdravotného strediska v roku 2010, ktorý 
bol napojený aj na LSKxP.- SPOLU TO DOKÁŽEME. Vzhľadom  na  vypracovaný projekt 
Ministerstvo  zdravotníctva schválilo predložený projekt vo finančnej čiastke 406. 848,95 €. Po 
verejnom obstarávaní, kde bola úspešná firma  SABAR s.r.o. sa začalo  v 11/2011 s realizáciou  
stavebných prác, zabezpečovaním  lekárskych  prístrojov ako aj IKT vybavenia.                                                                                                                                                  
Projekt bol ukončený v 07/2012.                                                                                                                      
Okrem uvádzaných prác súčasťou projektu boli aj  merateľné ukazovatele projektu.                                                                                                                                  
Je možné konštatovať, že takmer všetky merateľné ukazovatele sú plnené.                                                                                                                            
Čiastočne je plnený ukazovateľ -  počet poskytovateľov zdravotnej starostlivosti / lekárov /, kde 
oproti plánu 4 je počet poskytovateľov 3.                                                                                                                       
V období spracovávania projektu v roku 2010 bol tento ukazovateľ realizovateľný.                                                    
V priebehu roku 2014 na základe zmluvných podmienok s firmou HONESTI s.r.o. Spišská Nová 
Ves sa zabezpečila činnosť štvrtého odborného lekára - internistu. Týmto sme splnili všetky 
merné ukazovatele. Táto činnosť 4. lekára  sa neudržala, pretože firma HONESTI s.r.o. ukončila 
svoju činnosť ku koncu roka 2014 a tak sa aj skončila činnosť lekárka - internistu, ktorú sa 
doposiaľ nepodarilo nahradiť.  V priebehu tohto obdobia sa obec inzerátmi  a osobnými 
kontaktmi snažila získať lekára - internistu,  ale zatiaľ bezúspešne.                                                                                            



Záverečná monitorovacia správa bola na Riadiaci orgán Ministerstva zdravotníctva predložená 
k 31. 08. 2017.                                                                                                                                    
Doposiaľ nebol projekt definitívne uzavretý. Po telefonickom kontakte Ministerstvo 
zdravotníctva informovalo, že zatiaľ projekt neuzavrelo pre neplnený ukazovateľ počtu 
poskytovateľov zdravotnej starostlivosti (podľa projektu má byť 4, k dnešnému dňu je počet 3). 
Bolo nám doporučené zabezpečiť  štvrtého poskytovateľa inzerátmi, osobnými kontaktmi . Ak 
by sa tento ukazovateľ  nepodarilo do primeraného času zabezpečiť, Ministerstvo zdravotníctva 
by muselo pristúpiť ku „korekcii“ čo znamená sankcionovať za neplnenie jedného  ukazovateľa, 
čiže vrátenie finančných prostriedkov  vo výške 12,5 % z celkovej pridelenej sumy.                                                                                                 
V súčasnosti je potrebné podniknúť kroky, ktoré presvedčia Ministerstvo zdravotníctva, že obec 
zabezpečila 4. poskytovateľa, alebo vykonala  opatrenia, ktoré v súčasnej situácii  
v zdravotníctve neviedli k zabezpečeniu 4. poskytovateľa. 

 
 
V Markušovciach dňa 24. 04. 2018 
 
 


